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Koncová zařízení dnes čelí výraznému nárůstu 
počtu útoků, které jsou zároveň mnohem kom-
plexnější, než tomu bývalo v minulosti. Celý pro-
blém je o to složitější, že nelze zapomínat ani na 
zařízení mimo okruh běžných uživatelských stanic 
– servery, Linux a macOS platformy, mobilní vyba-
vení nebo virtuální systémy v cloudu. I to je jeden 
z důvodů, proč je ochrana stále náročnější.
Dříve byla všechna koncová zařízení střežená peri-
metrem firmy. Ale při dnešním tempu rozvoje 
home office a cloudu už s takovým zabezpeče-
ním počítat nelze. Význam síťového perimetru 
postupně mizí a je nutné jej nahradit zabezpeče-
ním každé z koncových stanic.
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Budování perimetru kolem zařízení 
Z hlediska zabezpečení koncových stanic je nutné zajistit nejen reaktivní ochranu, ale také tu preventivní. Proto je třeba 
disponovat řešením se správně nastavenými tzv. attack surface reduction funkcemi, které budují nový perimetr kolem 
koncového zařízení. Mluvíme zde především o adekvátně nastaveném firewallu, zapnutém URL filteringu a anti-phishingu, 
o extrakci rizikových prvků ze stahovaných dokumentů a v neposlední řadě také o hardeningu a patchování systému.

Endpoint Detection & Response jako nutný doplněk
I přes ochranné mechanismy, které na koncovém zařízení máte, může dojít k bezpečnostnímu incidentu. V takovém pří-
padě potřebujete v co nejrychlejším čase reagovat a začít s investigací. K tomu je nutné doplnit endpoint security řešení 
o nástroj EDR, který zajistí plnou viditelnost na daný systém a umožní SOC týmu provádět účinné a okamžité reakce. 

Pokud nemáte dostatečnou kapacitu provádět investigace incidentů vlastními silami, můžete využít Managed Detection 
and Response (MDR) služeb, případně outsourcing bezpečnostního dohledu od lokálních Security Operation Center.
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Zastupujeme tyto společnosti:


